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Water Community Development Officer  

Department: Programmes  
Place of work: Maputo, Mozambique  
Duration: Full-time, fixed term contract for 18 Months 
Grade: 5 
Salary: MZN 568,034.95 – 642,985.48 

WSUP offers competitive compensation per month (including Transport Allowance, 

Communication Allowance  

Reports to: Water Lead 

 

About WSUP 

 

Water & Sanitation for the Urban Poor (WSUP) is a not-for-profit company that helps transform 

cities to benefit the millions who lack access to water and sanitation. 

We were created in 2005 as a response to the unprecedented urban explosion that has left 

cities unable to provide basic services, such as access to a toilet or drinking water, to low-

income communities. 

We work in seven countries in sub-Saharan Africa and Asia, supported by an office in the UK. 

Since inception we have helped over 23 million people access improved water, sanitation and 

hygiene services. 

 

For more information about WSUP's vision and approach, see www.wsup.com. 

 

Sobre WSUP 

Água e Saneamento para os Pobres Urbanos (WSUP) é uma empresa sem fins lucrativos 

que ajuda a transformar cidades para beneficiar milhões de pessoas que não têm acesso à 

água e ao saneamento. Fomos criados em 2005 em resposta à explosão urbana que deixou 

muitas cidades sem condições de fornecer serviços básicos, como acesso a uma casa de 

banho ou água potável, para comunidades de baixa renda. 

Trabalhamos em seis países na África Subsaariana e na Ásia, com o suporte de um escritório 

no Reino Unido. Como especialistas urbanos em água e saneamento, temos o compromisso 

http://www.wsup.com/


 
 

 Community Development Officer (CDO) JD – Oficial de Desenvolvimento Comunitário (ODC) DT 

 

de compartilhar evidências e abordagens para que nossas inovações possibilitem mudanças 

em todo o mundo. 

Desde o início, ajudamos mais de 23 milhões de pessoas a ter acesso a melhores serviços 

de água e saneamento. 

Para obter mais informações sobre a visão e abordagem da WSUP, consulte www.wsup.com. 

 

About the role 

 

The Water Community Development Officer Water (CDO Water) is responsible to make the 

link between the community and project partners (Community Based Organizations (CBOs): 

FIPAG/AdeM and CMM) in projects related to the improvement of water access and service 

provision in Low Income Communities (LICs) in peri-urban areas of Maputo. The CDO Water 

is responsible to implement planned activities under the “Increase access to Water” project, 

ensuring the participation of all local level concerned stakeholders.  

 

O Oficial de Desenvolvimento Comunitário de Água é responsável por fazer a ligação entre a 

comunidade e parceiros do projeto (CBOs - Organizações Comunitárias de Base, FIPAG / 

AdeM e CMM) em projetos relacionados com a melhoria do acesso a água e serviços de 

prestação de água em Comunidades de Baixa Renda em bairros peri-urbanos de Maputo. O 

CDO Water é responsável por implementar as atividades planeadas no âmbito do projeto 

“Melhorar o acesso à Agua ”  com a garantia da participação de todos os interessados no 

nível local. 

 

 

Application deadline:4th July 2021 

Interviews: Commencing 12th July 2021 

 

The full job description can be found below.  

To apply for this position, please go to our website: https://www.wsup.com/vacancies/ 

 

Please note: This job is based in Maputo. Applicants must have the right to work in 

Mozambique through Mozambican citizenship at the time of application. Please do not 

apply if this is not the case.  

 

Nota: Este emprego esta baseado em Maputo. Os candidatos devem ter o direito de 

trabalhar em Moçambique através da cidadania moçambicana no momento da 

candidatura. Não se inscreva se este não for o caso. 

 

 

 

  

http://www.wsup.com/
https://www.wsup.com/vacancies/
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Job Description 
 
Overall purpose 
 

The Community Development Officer (CDO Water) is responsible for ensuring the 

participation of all stakeholders in the community to identify and analyse critical issues related 

to Water access and water service provision. S/he will be responsible for ensuring the 

implementation of quality programme interventions focusing on Water. The CDO Water will 

provide support to the community programme for effective implementation. S/he will also 

maintain coordination and liaison with all stakeholders involved. 

  

In addition, the postholder will provide full support to other project activities in which s/he will 

be asked to get involved and at all times, adhere to WSUP’s core values and WSUP’s policies 

on Child Protection, Health & Safety, and Business Ethics and lead on these by example. 

 
Descrição das tarefas 
 
Objetivo geral 
 

O Oficial de Desenvolvimento Comunitário (CDO-Water) é responsável por garantir a 

participação de todas as partes interessadas na comunidade, identificando e analisando 

questões críticas relacionadas a Agua que têm impacto no acesso à água e na provisão de 

serviços de água. Ele / ela será responsável por garantir a implementação das intervenções 

do programa com qualidade e com foco em Water. O CDO-Water fornecerá apoio ao 

programa comunitário para uma implementação eficaz. Ela / ele também manterá a 

coordenação e a ligação com todas as partes interessadas envolvidas. 

  

Além disso, o CDO-Water fornecerá total apoio a outras atividades do projeto nas quais 

será solicitado a se envolver e, em todos os momentos, agregar aos valores fundamentais 

da WSUP, no que diz respeito à ética empresarial, sensibilidade e diversidade de gênero, 

de acordo com a missão e as necessidades do projeto. 

 

Main Responsibilities and Tasks 

Principais Responsabilidades e Tarefas 

 

1. Building capacity of Community Based Organisations (CBOs) to address water 
facility issues and needs in LICs 

 

• Assist in developing a Community Action Plan (CAP) to improve Water 
conditions: 

- Participate in trainings for CBOs related to water service provision. 
- Support in assessing the performance of CBOs. 
- Provide contributions and guidance to CBOs and people in the community 

to assess water needs.  
- Monitor project activities implemented by CBOs and support CBOs to 

improve their performance. 

• Attend monthly CBO Meeting:  
- Organise effective CBO meetings. 
- Identify problems found in the community related to water and report them 

to AdeM. 
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- Assist CBOs in managing agenda related to LICs programmes. 
- Attend CBO and community meetings. 

• Assist in capacity development  
- Monitor CBO activities. 
- Make routine visits to observe the progress of the programs and report to 

the CDS. 
 

1. Capacitação de Organizações  Comunitárias de Base (CBOs), Monitorar atividades 

de campo de OCBs, Relacionadas a (LICs), usuários de instalações de água; 

• Auxiliar no desenvolvimento do Plano de Ação Comunitária (CAP) para 
melhorar a situação de acesso a água: 

- Participar de treinamento de WASH para OCB’s. 
- Apoiar na avaliação do desempenho das OCB’s. 
- Fornecer contribuições e orientação para OCB’s e pessoas na comunidade 
para avaliar as necessidades de WASH; Monitorar as atividades do projecto 
implementadas por OCB’s e apoiar OCB’s para melhorar seu desempenho. 

• Participar da reunião OCB mensal: 
- Organizar reuniões OCB eficazes. 
- Identificar problemas encontrados na comunidade relacionados a WASH e 
relatá-los ao EDC e Water Lead. 

• Auxiliar as OBCs na gestão da agenda relacionada aos LICs e programas 
WASH. 

- Supervisionar as atividades CBO. 

- Fazer visitas de rotina para observar o andamento dos programas e relatar 

ao EDC e Water Lead. 

- Acompanhar todas as atividades de ASH nas escolas. 

2. Assist in Selection and Implementation of Infrastructure activities 

• Scheme selection: 
- Selection and Implementation of WASH Infrastructure activities in 

LICs: 
o Assist in conducting the baseline assessment in terms of 

technical and social aspects. 
o Assist in obtaining no objection certificates from concerned 

departments/ persons against each scheme; 
o Assist in the selection of the location for the project 

implementation. 

• Conduct ‘pre-measurement’ and ‘environmental assessment’: 
- Assist the Water Lead in the conduction of “pre-measurement” and 

“environmental assessment”. 

• Formation and training of Infrastructure Implementation Committee (IIC): 
- Initiate to form IIC, make agreements and arrange training for the IIC 

in consultation with the Water Lead. 

• Observe progress of activities: 
- Pay routine visits to observe progress of activities and provide 

feedback to the IIC. 
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2. Auxiliar na seleção e implementação de atividades de infraestrutura 

Esquema de seleção: 

- Ajudar na selecção e implementação das atividades de 
infraestruturas de Água nos bairros de consumidores de baixa renda 
(CBR) da seguinte forma: 

o Auxiliar na realização da avaliação de viabilidade em termos 
técnicos e aspectos sociais. 

o Auxiliar na obtenção do certificado de não objeção do 
departamento / pessoa em questão. 

• Realizar 'pré-medição' e 'avaliação ambiental': 
- Auxiliar o coordenador dos Projectos de Água na realização de “pré-

medição”; 

• Formação e treinamento do Comitê de Implementação de Infraestrutura 
(CII): 

- Iniciar a formação da Comitê de Implementação de Infraestrutura, 
fazer um acordo e providenciar treinamento para a Comitê de 
Implementação de Infraestrutura em consulta com o Coordenador 
dos Projectos de Água. 

• Observar o progresso das actividades: 
- Fazer visitas de rotina para observar o andamento das actividades e 

fornecer feedback ao Comitê de Implementação de Infraestrutura. 
 

 

3. Mobilise CBOs, Community people and Users to be more responsive to the Water 

needs of the Urban Poor. 

• Assist in organising day events at the community level: 
- Assist the CBOs in organising/observing different day events (World 

Water Day, Global Handwashing Day and World Toilet Day) at 
community level. 

- Participate in door-to-door visits for mobilisation on sustainable use of 
water, promotion of water connections and hygiene promotion 
activities in the community and in schools. 

 

3. Mobilizar CBOs, pessoas da comunidade e usuários para serem mais responsivos 

às necessidades de Água das comunidades mais vulnerais nas zonas urbanas. 

• Auxiliar na organização de eventos diários no nível da comunidade: 
- Auxiliar as CBOs na organização / observação de eventos 

comemorativos (Dia Mundial da Água, Dia Mundial da Lavagem das 
Mãos, e Dia Mundial da latrina) no nível da comunidade. 

- Participar nas visitas porta a porta para mobilização no uso 
sustentável da água, promoção de novas ligações de água e nas 
actividades de promoção de higiene nas comunidades e nas escolas. 
 
 

4. Information Management and Coordination 

• Data collection: 
- Collect monthly basic data to complete the prescribed formats.  

• Progress Monitoring 
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- Submit the monthly progress monitoring sheet to Project Officer 
Water. 

- Attend relevant staff meetings. 
 

4. Gestão e coordenação de informações 

• Recolha de dados: 
- Cada CDO-Water deve coletar dados básicos para completar os 

formatos prescritos, mensalmente. 

• Envio da planilha mensal de 'Monitoramento de Progresso': 
- Feito mensalmente e submetido ao PO-Water. 
- Participar de reuniões relevantes da equipe. 

 

Person specification 

Evidence that applicants meet the essential criteria will be assessed by the following 

methods: Application (A) Interview (I), Test (T), as indicated below. 

Essential  

Qualification • High school diploma or equivalent (A); 

• O candidato (a) deverá ter, no mínimo, o nível médio ou 
equivalente;  
 

Experience • Experience of working with low-income communities (A, I); 

• Experiência de trabalho comunitario em comunidades de baixa 
renda; 

• Experience in urban Water programmes (A, I); 

• Experiência em trabalhos de Água nas zonas urbanas (A, I); 
 

Knowledge • A good understanding of urban Water project activities- 
organising training, orientation at local level (A, I); 

• Boa compreensão em atividades de Águanas zonas urbanas - 
organização de treinamento, orientação a nível local (A, I); 

• Basic knowledge of monitoring progress activities (I); 

• Conhecimentos básicos de monitoria de progresso de 
actividades (I); 

• Understanding of safeguarding risks relating to work in the 
water sector and communities(I); 

• Compreensão dos riscos de salvaguarda relacionados com o 
trabalho no sector de águas (I); 
 

Skills and 

abilities 

• Ability to mobilise communities (I);  

• Habilidades na mobilização comunitária (I); 

• Patient, creative, self-driven with a good sense of humour (I); 

• Ser paciente, criativo e com sentido de humor (I); 

• Speak the predominant local language of the city where one is 
applying for (Maputo - Changana or Ronga) (A, I);  

• Falar a língua local predominante da cidade onde se candidata 
(Maputo – Changana ou Ronga) (A,I); 

 

Other • Passionate about WSUP’s aims and ethos (A, I); 
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• Apaixonado pelos objetivos e ethos do WSUP (A, I); 

• Absolute adherence to WSUP’s values and policies on 
Safeguarding, Child Protection, Health & Safety and Business 
Ethics and lead on these by example (I); 

• Aderência absoluta às políticas da WSUP sobre proteção, 
proteção infantil, saúde e segurança e ética comercial e liderar 
por meio do exemplo (I); 
 

 

Desirable 

Experience • Basic knowledge on monitoring and evaluation 

• Conhecimento básico em monitoria e avaliação 

• Experience of working in a water utility; 

• Experiência em trabalhar em uma empresa prestadora de 
serviços de água; 
 

 


